Junta de Govern Local
Contractació i Compres
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers Tel: 938426628 Fax: 938426750

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
5 d'octubre de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Assumpte: Modificar pressupost de licitació, valor estimat del contracte, solvència i
ponderació dels criteris de valoració de la licitació del contracte dels serveis postals de
l’Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites
Exp. 2021/028 (114/2021/48)
Fets:
1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27/7/2021 es va aprovar la
contractació conjunta anticipada del contracte de serveis per a la prestació de serveis
postals de l’Ajuntament de Granollers i entitats adscrites a continuació indicades:

Es designa a l’Ajuntament de Granollers com a òrgan de contractació, d’acord amb
finançament i condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars per un
import màxim de 448.804,43 euros més 21.444,57 euros d’IVA (21%) sobre determinats
productes establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars, que fa un total màxim
de 470.249,00 euros amb els preus unitaris de sortida establerts en els plecs i una durada
d’un any.
2.- En data 03/08/2021 es va publicar anunci de licitació d’aquest contracte harmonitzat en
el perfil del contractant, donant un termini de finalització de presentació d’ofertes fins el
10/9/2021 a les 14:00 h
3.- Mitjançant instancia amb numero de registre 37958 de data 16/8/2021, l’empresa
SACECA GESTION Y SERVICIOS, SLU ha sol·licitat revisió dels plecs de clàusules
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administratives i els annexos del plec de prescripcions tècniques, al·legant que determinats
productes o serveis indicats exempts d’IVA en el plec, únicament estan exempts pel
operador estatal, segons l’article 22 de la Llei 43/2010, es a dir únicament per CORREOS Y
TELEGRAFOS.
Aquesta sol·licitud es formula dins del termini de presentació d’ofertes de la licitació en curs.
4.- Mitjançant resolució d’alcaldia nº E-8513/2021 de data 30 d’agost de 2021 es va
suspendre la licitació del contracte de serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i entitats
adscrites així com el termini de presentació d’ofertes de la mateixa amb la finalitat d’estudiar
detingudament la qüestió plantejada i a conseqüència suspendre el termini de presentació
d’ofertes de l’esmentada licitació.
5.- En data 31 d’agost de 2021 es publica anunci al perfil en el que es comunica la
suspensió de la licitació.
6.- Per tot l’exposat, i en base a l’informe de la responsable del contracte de l’Ajuntament de
Granollers, es proposa modificar la clàusules del Plec de clàusules administratives
particulars en els punts que es citen a continuació:

On diu:
Clàusula II.1.
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 470.249,00
€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
448.804,43 € pressupost net
21.444,57 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % sobre
determinats productes
(...)
El desglòs d’imports per entitats es el següent:
ENTITATS
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)
457.800,00 €
1.700,00 €

ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS

605,00 €

CONSORCI D'EDUCACIÓ M. MONTERO

900,00 €

VALLÉS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU

605,00 €

GRANOLLERS ESCENA, SL

4.235,00 €
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GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

2.904,00 €

GRANOLLERS MERCAT, EPE

1.500,00 €

TOTAL

470.249,00 €

(...)
COSTOS DIRECTES
Mà d’obra (51%)......................

228.890,26 €

Materials (30%)....................…

134.641,33 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%)....…

58.344,57 €

Benefici industrial (6%)............

26.928,27 €

TOTAL......................................

448.804,43 €

Ha de dir:
Clàusula II.1.
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 470.249,20
€ (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
388.635,70 € pressupost net
81.613,50 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % sobre
determinats productes.
(...)
El desglòs d’imports per entitats es el següent:
ENTITATS
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)
457.800,20 €
1.700,00 €

ROCA UMBERT FABRICA DE LES ARTS

605,00 €

CONSORCI D'EDUCACIÓ M. MONTERO

900,00 €

VALLÉS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU

605,00 €

GRANOLLERS ESCENA, SL

4.235,00 €

GRANOLLERS PROMOCIONS, SA

2.904,00 €
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GRANOLLERS MERCAT, EPE

1.500,00 €

TOTAL

470.249,20 €

(...)
COSTOS DIRECTES
Mà d’obra (51%)......................

198.204,21 €

Materials (30%)....................…

116.590,71 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%)....…

50.522,64 €

Benefici industrial (6%)............

23.318,14 €

TOTAL......................................

388.635,70 €

On diu:
Clàusula II.3
El valor estimat (VE) del contracte és de 1.615.695,96 €, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra
inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues i
modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
PERÍODE EXECUTIU

( 1 ANY):

448.804,43 €

PERÍODE PRÒRROGA

(2 ANYS):

897.608,86 €

20% MODIFICACIO PERÍODE EXECUTIU:

89.760,89 €

20% MODIFICACIÓ PERÍODE PRÒRROGA

179.521,78

TOTAL:

1.615.695,96

€

€

Ha de dir:
Clàusula II.3
El valor estimat (VE) del contracte és de 1.399.088,52 €, sense incloure l'IVA. Aquesta
xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues
i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
PERÍODE EXECUTIU

( 1 ANY):

388.635,70 €
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PERÍODE PRÒRROGA

(2 ANYS):

20% MODIFICACIO PERÍODE EXECUTIU:
20% MODIFICACIÓ PERÍODE PRÒRROGA
TOTAL:

777.271,40 €
77.727,14 €
155.454,28

€

1.399.088,52

€

On diu:
Clàusula III.2
A) Solvència econòmica
- D’acord amb la previsió de l’article 87.3.a) LCSP, el volum anual de negocis del licitador o
candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser
com a mínim 1,5 el valor estimat d'aquest contracte quan la seva duració no sigui superior a
un any, i al menys 1,5 el valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a 1 any
( 807.847,98 €.)
(...)
B) Solvència tècnica
a) D’acord amb l’article 90.2 LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el
decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de: 376.995,72 € en alguns
dels tres exercicis esmentats.

Ha de dir:
Clàusula III.2
A) Solvència econòmica
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis anual exigit no
excedirà d’1,5 vegades el valor estimat del contracte. La solvència econòmica queda fitxada
en un mínim de 575.000 €.
(...)
B) Solvència tècnica
a) D’acord amb l’article 90 LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels
últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
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l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de: 350.000 € en alguns dels tres
exercicis esmentats.
On diu:
Clàusula V
En la licitació de l'expedient per a l'adjudicació del servei objecte de contracte, es procedirà
a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat de la suma dels
punts obtinguts en els aspectes següents:
Vi = A1 + A2 + A3 + A4
(...)
A.- Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 100 punts (sobre 2)
A1.- Oferta econòmica ( fins a 49 punts)
Es valorarà la oferta de manera que la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació.
Obtenció del valor anual estimat de les ofertes: Aquesta puntuació tindrà en compte el preu
unitari ofert per a cada producte, IVA exclòs. De la suma de tots els imports obtinguts de
multiplicar el preu unitari, IVA exclòs, pel nombre estimat d’enviaments s’obtindrà el valor
total anual estimat de l’oferta, que serà el valor que es compararà als efectes d’atorgar la
puntuació.
El valor total anual estimat de les ofertes es puntuarà a partir de l’aplicació de la següent
fórmula, als efectes d’obtenir la puntuació de cada oferta:
49 x (millor preu oferta / oferta licitador a valorar)
Ha de dir:
Clàusula V
En la licitació de l'expedient per a l'adjudicació del servei objecte de contracte, es procedirà
a la seva valoració fins a un màxim de 85 punts, derivada del resultat de la suma dels punts
obtinguts en els aspectes següents:
Vi = A1 (34 punts) + A2 (31 punts)+ A3 (8 punts) + A4 (12 punts)
(...)
A1.- Oferta econòmica ( fins a 34 punts)
Es valorarà la oferta de manera que la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació.
Obtenció del valor anual estimat de les ofertes: Aquesta puntuació tindrà en compte el preu
unitari ofert per a cada producte, IVA exclòs. De la suma de tots els imports obtinguts de
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multiplicar el preu unitari, IVA exclòs, pel nombre estimat d’enviaments s’obtindrà el valor
total anual estimat de l’oferta, que serà el valor que es compararà als efectes d’atorgar la
puntuació.
El valor total anual estimat de les ofertes es puntuarà a partir de l’aplicació de la següent
fórmula, als efectes d’obtenir la puntuació de cada oferta:
34 x (millor preu oferta / oferta licitador a valorar)
Fonaments de dret:
1.- Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en relació a la rectificació dels error materials, de fets o
aritmètics existents en els seus actes.
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Modificar el Plec de clàusules administratives particulars, segons fets i fonaments
de dret invocats.
Segon.- Modificar el pressupost de licitació, segons fets i fonaments de dret invocats i
aprovar el document comptable complementari d’import 0,20 € amb nº 12021000069555.
Tercer.- Aixecar la suspensió del termini de recepció d’ofertes de la licitació, publicar el Plec
de clàusules administratives particulars, així com la resta de documentació necessària, i
ampliar el termini inicial de recepció d’ofertes, segons anunci que es publicarà al DOUE i al
Perfil del contractant.
Quart.- Comunicar el present acord al servei de Comptabilitat i als responsables del
contracte de les diferents entitats.
Cinquè.- Notificar a les empreses que van presentar oferta abans de la suspensió del
termini de recepció d’ofertes, com a persones interessades conegudes del procediment.
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 07/10/2021.
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